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“เราทุกคนรู้สึกถึงผลกระทบที่การบำเพ็ญประโยชน์และคุณค่าของโรตารีมีผล
ต่อเรา ตอนนี้เป็นโอกาสของเราแล้วที่จะได้แบ่งปันความรู้สึกนั้นกับผู้อื่น”
มวลมิตรสมาชิกโรตารีที่รัก

JENNIFER E. JONES
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เจนนิเฟอร์ อี. โจนส์
ประธานโรตารีสากล

ทุกๆเดือนนับตั้งแต่ดิฉันเข้ามาอยู่ในโรตารี ดิฉันจะตั้งตารอที่จะได้อ่านนิตยสารนี้โดย
เฉพาะบทความเปิดตัวจากประธานโรตารีของเรา แม้จะยอมรับว่าชื่นชอบกับฉบับดิจิทัลมาก
แต่ดิฉันก็ยังสนุกที่จะได้สัมผัสความตื่นเต้นกับการนั่งลงและพลิกดูหน้ากระดาษมันวาวมันเป็น
สิ่งที่มีค่าที่รวบรวมภาพถ่ายและเรื่องราวที่น่าจดจำเกี่ยวกับองค์กรที่ยิ่งใหญ่ของเราซึ่งเป็น
องค์กรที่เราทุกคนรู้จักและรักหลายปีที่ผ่านมาดิฉันได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกัโครงการบำเพ็ญ
ประโยชน์และชีวิตที่พวกท่านแต่ละคนได้เปลี่ยนแปลงไป
ในฐานะผู้มีอาชีพทางด้านสื่อ ดิฉันอยากให้มีวันที่เรื่องราวของเราเป็นส่วนหนึ่งประจำ
ในสื่อข่าวหลัก และนิตยสารนำธงของเราอาจได้ไปวางอยู่ในสถานที่คลีนิคของหมอ ร้านกาแฟ
หรือที่อื่นๆ ที่ผู้คนนั่งรอและเรียกดูได้ เป็นเรื่องดีที่สมาชิกโรตารีจะได้รับข้อมูลที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ
สิ่งที่เราทำทั้งหมด และจะไม่ดีกว่าหรือถ้ามีผู้คนรู้เรื่องราวของเรามากยิ่งขึ้น
ทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในใจลำดับแรก เมื่อดิฉันคิดวางแผนงานของเราในการส่งเสริมโรตารี
ทั่วโลกในปีที่กำลังจะมาถึง ในอีก 12 เดือนข้างหน้า เราจะจุดประกายโครงการต่างๆ ที่นำ
เสนอการบำเพ็ญประโยชน์ของโรตารีให้ปรากฏไปทั่วโลก และเราจะดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์
นิคและดิฉันจะมุ่งเน้นไปที่โครงการโรตารีที่สร้างผลกระทบสูงสุด ยั่งยืนและมีขนาดใหญ่บาง
โครงการจากเรื่องที่เรามุ่งเน้นในกิจกรรมที่เราเรียกว่า Imagine Impact Tour
เราจะเชื้อเชิญนักข่าวชั้นนำ ผู้นำทางความคิด และผู้มีอิทธิพลให้ใช้ช่องทางของพวก
เขาเพื่อช่วยเราสร้างความตระหนักโดยการเข้าถึงผู้คนที่ต้องการให้บริการแต่ยังไม่ทราบว่าตัว
เองจะสามารถทำได้โดยผ่านโรตารี
แต่มีประเด็นสำคัญ อีกอันหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง นั่นคือ รอยเท้าคาร์บอน(carbonfootprint) หมายถึง การวัดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อระบบสิ่งแวดล้อมในแง่
ของปริมาณแก็สเรือนกระจกที่สร้างขึ้นมาจากกิจกรรมนั้นๆ
ดิฉันจะใช้ตำแหน่งผู้นำคนใหม่
ของโรตารีในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เอาตัวอย่างที่ทำโดยสมาชิกของเราในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคนั้นเป็นพื้นฐานในการกำหนดอนาคตของเรา
นั่นหมายความว่า เราจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ เราจะทวีต ส่งโพสต์ และ "ไลฟ์สด" ให้กับทุกคนที่พร้อมจะรับฟัง เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของเรา และ
วิธีการที่ไม่ต้องเดินทางเสมอไป
แต่ยังคงสามารถติดต่อกันได้ด้วยวิธีที่ให้ผลดีดังที่เราทำมา
ตลอดสองปีที่ผ่านมา
แน่นอน เราเป็นคนที่ชอบเข้าสังคม และ เรายังต้องการที่จะอยู่ด้วยกัน เราเพียงแค่
ต้องมีสติมากขึ้นในการตัดสินใจของเรา และคิดเกี่ยวกับวิธีที่เราจะไปรวมตัวกันโดยให้แตกต่าง
จากเดิมเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น หากเราเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการใดโครงการหนึ่ง เราก็จะ
วางแผนการเยี่ยมชมพื้นที่ใกล้เคียงต่อด้วย
แล้วเรื่องราวของท่านล่ะ มีใครจะช่วยเล่าให้ฟังได้ไหม? ดิฉันหวังว่าท่านจะใช้การ
จินตนาการเกี่ยวกับความพยายามในการสร้างผลกระทบของท่านเอง และวิธีที่ความพยายาม
นั้นจะสามารถสร้างความตระหนักได้ เรื่องราวของท่านอาจเป็นเรื่องที่ท่านสามารถโปรโมตได้
เพียงง่ายๆ บนโซเชียลมีเดียหรือระหว่างการเข้า Zoom ให้คิดหาวิธีนำเสนอโครงการเด่น ๆ ใน
สโมสรและภาคของท่าน เราทุกคนรู้สึกได้ถึงผลกระทบที่การบำเพ็ญประโยชน์และคุณค่าของ
โรตารีมีผลต่อเราตอนนี้เป็นโอกาสของเราแล้วที่จะแบ่งปันความรู้สึกนั้นกับผู้อื่น
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ในฐานะนักบัญชี ผมมองโลกผ่านการดูข้อมูลเข้าและออก เราจึงสามารถ
วางแผนได้อย่างแม่นยำในทุกวันนี้เพื่อความสำเร็จในวันหน้า อาชีพของผมสอนผม
ว่าตัวเลขปัจจัยเข้าและผลลัพธ์เหล่านั้นบางครั้งสามารถบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ได้
หนึ่งในเรื่องราวนั้นคือ มูลนิธิโรตารี สิ่งที่มูลนิธิได้มอบให้แก่โลกโดยเริ่มต้นจาก
เงินเล็กน้อยที่ 26.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถือว่าน่าทึ่งมาก
ในปี พ.ศ. 2461 เงินจำนวนนั้น ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจากการประชุมใหญ่ของโรตารี
ในปีนั้นในเมืองแคนซัสซิตี้ รัฐมิสซูรี — ได้ถูกนำไปใช้ตามข้อเสนอแนะของประธานโรตารี
ปี 2459-60 อาร์ช คลัมภ์ ตั้งเป็นกองทุนด้วยวัตถุประสงค์ของการทำดีในโลก กองทุน
เติบโตอย่างพอประมาณ จนถึงปี 2460 เมื่อพอล แฮริส ผู้ก่อตั้งโรตารีเสียชีวิต มีเงิน
บริจาคหลั่งไหลเข้ามามากมายเพื่ออุทิศแด่เขา
ในปีนั้นมูลนิธิสามารถสนับสนุนทุนการ
ศึกษาให้กับนักเรียน 18 คน ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดตามมาเป็นครั้งแรก

ต่อมามูลนิธิได้ขยายตัวมากขึ้น โดยจัดให้มีโครงการต่างๆ เช่น กลุ่มศึกษาแลก
เปลี่ยน (Group Study Exchange)
และ ทุนสนับสนุน เพื่อเพื่อนมนุษย์
(Humanitarian Grants) ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของสมาชิกและชุมชนทั่วโลก ในปีพ.ศ.
2522 เงินทุนก้อนใหญ่ได้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านโปลิโอให้กับเด็ก 6.3 ล้านคนใน
ฟิลิปปินส์ ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งโปลิโอพลัสในปี 2528
งานของโรตารีในการขจัดโรคโปลิโอ ที่ช่วยลดโปลิโอป่า จาก 1,000 ราย
ต่อวันในปี 2531 เหลือเพียง 6 รายในปี 2564 เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่
ยิ่งใหญ่และมุ่งมั่นที่สุดเท่าที่เคยทำมาโดยองค์กรพัฒนาเอกชน เรื่องราวความสำเร็จ
นั้นลำพังเรื่องเดียวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและผลกระทบอย่างกว้างขวางของ
โรตารีและมูลนิธิ บางทีสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือการขจัดโปลิโออาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ
ความพยายามของมูลนิธิเท่านั้น
วันนี้ มูลนิธิได้เติบโตขึ้นเป็นองค์กรการกุศลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์
รูปแบบการระดมทุนที่เข้มแข็งของเรายินยอมยืดหยุ่นให้ภาคต่าง ๆ สามารถเลือกทำ
เรื่องใดก็ได้ของโรตารีที่พวกเขาอยากสนับสนุน เช่น การกำจัดโปลิโอ ทุนการศึกษา
ทุนสนับสนุนระดับภาค ทุนสนับสนุนระดับโลก และอื่นๆ อีกมาก มูลนิธิในวันนี้สร้าง
ผลกระทบต่อโลกโดยผ่านการบรรเทาภัยพิบัติ การป้องกันโรค
การศึกษาสันติภาพ และด้านอื่นๆ
ทุกคนในโรตารีเป็นส่วนหนึ่งของมรดกอันยิ่งใหญ่นี้ มันเป็นความรับผิดชอบ
ของเราที่จะต้องทำให้มันดำเนินต่อไป ในปีนี้ คณะกรรมการมูลนิธิได้ตั้งเป้าหมายใน
การระดมทุน 430 ล้านดอลลาร์ ผมรู้ว่าเป็นความคาดหวังที่สูง แต่ผมก็รู้ว่าสมาชิก
ของเราสามารถบรรลุผลสำเร็จได้มากเพียงไร
เพื่อไปให้ถึงที่หมาย เราจะทำงานร่วมกันอย่างที่เราทำเสมอมา โดยแต่ละ
สโมสรและแต่ละคนให้สิ่งที่พวกเขาทำได้ ด้วยวิธีนี้ เราแน่ใจได้เลยว่าเราจะบรรลุเป้า
หมายที่แม้จะยิ่งใหญ่แต่ก็สำเร็จได้
และสามารถขับเคลื่อนมูลนิธิของเราให้ไปข้าง
หน้า
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Governor's
Message
สารจากผู้ว่าการภาค
สวัสดีมวลมิตรโรแทเรียน ภาค3340ทุกท่าน
ขอต้อนรับสู่ปีโรตารี 2565-2566 ด้วยคติพจน์
“ IMAGIN ROTARY”
“ จินตนาการ สานสร้างานโรตารี”
ปีนี้เรามีประธานโรตารีสากล เป็นผู้หญิงคนแรกขององค์กรเรา ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์
ของโรตารีสากล ท่านเน้นย้ำในเรื่อง DEI ในการทำงานโรตารีเป็นอย่างมาก องกรณ์โรตารี
ของเราเป็นองกรณ์ที่มีคนรวมตัวกันอย่างหลากหลาย ทุกสังคมและอาชีพ เราทำงานร่วม
กันเพื่อต้องการทำให้โลกนี้ดีขึ้นกว่าเดิม
หลังจากพวกเราต้องเก็บตัวด้วยปัญหาการระบาดของไวรัสโควิท19 เป็นเวลานาน
ขณะนี้การผ่อนคลายในเรื่องดังกล่าวดีขึ้น ทำให้พวกเราได้กลับมาทำงานบริการสังคมได้
อีกครั้ง ถือเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆกันอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามยัง
ต้องระมัดระวังตัว
อย่าประมาทเพราะการระบาดของไวรัสโควิท19ยังมีการกลายพันธ์
หลบภูมิคุ้มกันของพวกเรา
สำหรับสารผู้ว่าการภาคฉบับนี้เป็นฉบับแรก
ทางทีมงาน
พยายามจะนำข่าวสารและกิจกรรมต่างๆในเรื่องการบริการบำเพ็ญประโยชน์ของทุก
สโมสรนำเสนอพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่แต่ละสโมสรต้องการประชาสัมพันธ์
นำลงให้เพื่อเป็นสื่อกลางของภาค3340
ที่ขาดไม่ได้คือสาระสำคัญความรู้ต่างๆจากอดีตผู้ว่าการภาคฯ มานำเสนอในรูป
แบบ “เล่าสู่กันฟัง โดยอผภ.” และเรื่องน่ารู้ต่างๆที่มีประโยชน์ หวังว่าสารผู้ว่าการภาค จะ
เป็นช่องทางหนึ่งที่ทุกท่านได้รู้จักภาค3340มากขึ้น และร่วมสู่มิตรภาพของภาคของเราให้
แน่นแฟ้นยั่งยืนตลอดไป

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
ผวภ.พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์

***DEI (Diversity, Equity,Inclusion) คือความหลากหลาย,
ความเสมอภาค,การอยู่ร่วมกัน
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เรื่องเล่าจากอดีตผู้ว่าการภาค
เล่าเรื่องโรตารี

โดย อผภ.สมชาย เจียรนัยพานิชย์ สโมสรโรตารีแก่นคูณ

ปี 1905 กำเนิดโรตารี
โรตารี ก่อกำเนิดที่ เมือง ชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
เมืองนี้เป็น City of Wind คือเป็นเมืองที่มีลมแรงและอากาศหนาว
มากผู้คนส่วนใหญ่ หลังจากทำงานในแต่ละวันแล้ว ผู้คนจะไม่อยาก
ออกนอกบ้านเพราะอากาศที่หนาวชีวิตของพวกเขาจึงค่อนข้างจะอยู่
อย่างเงียบเหงามาก
ปี ค.ศ. 1905 Paul P Harris อายุ 37 ปี เป็นทนายความ ใน
เมืองชิคาโกเขามีความคิดเกี่ยวกับการตั้งสโมสรที่ผู้นำทางธุรกิจและ
วิชาชีพ สามารถที่จะมาพบปะกัน แบ่งปันความร่วมมือซึ่งกันและกัน
มีมิตรภาพที่เป็นกันเอง เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เขาได้เสนอ
ความคิดนี้ กับเพื่อนต่างอาชีพอีก 3 คน ซึ่งต่างก็เห็นพ้องด้วย และ ใน
ตอนเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1905 ทั้ง 4 ท่านก็ได้
ก่อตั้ง สโมสรโรตารีแห่งชิคาโก
ซี่งเป็นองค์กร แห่งการบริการService Club แห่งแรกของโลก และต่อมากลายเป็นโรตารีสากล ที่มี
สมาชิก 1.2 ล้านทั้วโลก ภายใต้คำขวัญ Service Above Self – บริการ
ผู้อื่นเหนือตน
ปี ค.ศ. 1907 โครงการบริการชุมชนแรกของโรตารี
สองปีหลังจากก่อตั้ง สโมสรโรตารี ชิคาโก สมาชิกมีความเห็นว่า
แทนที่จะเพียงแค่ประชุมพบปะ ทานอาหารกัน น่าจะทำโครงการเพื่อ
บริการแก่ชุมชนบ้าง หลังการปรึกษาหารือกันในสโมสร จึง ได้ริเริ่มทำ
โครงการ เพื่อสาธารณชน โครงการแรกของโรตารี คือ การสร้าง
ห้องน้ำสาธารณะ เนื่องจาก ชิคาโก เป็นเมืองหนาวมาก ผู้คนที่สัญจร
อยู่ในเมืองเวลาปวดปัสสาวะ ไม่สามารถหาห้องน้ำสาธารณะได้ ซี่ง
เป็นความยุ่งยากของผู้คนที่อาศัยอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรี
โครงการนี้จึงได้รับความชื่นชมจากผู้คนในท้องถิ่น เป็นอย่างมาก
ปี ค.ศ.1917(พ.ศ.2460) กำเนิดของมูลนิธิโรตารี
Arch C. Klump ซี่งเป็นประธานโรตารีสากลปี 1916-17 ได้
เสนอให้ก่อตั้งมูลนิธิโรตารี ของโรตารีสากล เพื่อเป็นองค์กรคู่ขนาน
กับโรตารีสากล มีหน้าที่ดูแล และ สนับสนุนการทำโครงการบริการ
ของ องค์กรโรตารีโดยเฉพาะ ท่านได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนในการก่อ
ตั้งครั้งแรก จำนวน $26.50 และ ณ ปัจจุบัน ได้กลายเป็นองค์กรที่ยิ่ง
ใหญ่ทำโครงการช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกนับหลายหมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และยังได้รับการยอมรับในความเป็นองค์กรที่โปร่งใสที่สุดแห่ง
หนี่งของโลกอีกด้วย
ปี ค.ศ.1919 (พ.ศ.2460) ก่อตั้งสโมสรโรตารีแห่งแรกในเอเชีย
โรตารี ได้เป็นที่ยอมรับ และ มีการขยายไปในหลายประเทศทั่ว
โลก มีการก่อตั้งสโมสรแห่งแรกในเอเชีย คือ สโมสรโรตารี มะนิลา ที่
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 1919 รวมทั้ง
ก่อตั้งสโมสรโรตารี เซี่ยงไฮ เป็นสโมสรแรกในประเทศจีน
ปี ค.ศ.1922 (พ.ศ.2465) กำหนดเครื่องหมายโรตารีแบบมาตรฐาน
เมื่อองค์กรโรตารีได้ขยายตัวมากขึ้น การใช้สัญลักษณ์ฟันเฟือง
จึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้นสัญลักษณ์ 24 ฟันเฟือง แบบมาตรฐาน
จึงถูกกำหนด ให้นำมาใช้แบบเดียวกัน ทุกสโมสรทั่วโลก ซี่งประกอบ
ด้วยฟันเฟือง 24 ฟันเฟือง เปรียบดัง โรตารี ที่มีอยู่ทั่วโลก ทำงานกัน
24 ชั่วโมง และมี ซี่ล้ออยู่ 6 ซี่ เปรียบกับ 6 ทวีปในโลก
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อผภ.สมชาย เจียรนัยพานิชย์
ผู้ว่าการภาคปี 2542-2543

“โรตารี คือองค์กรที่
ผู้นำทางธุรกิจ และวิชาชีพ
มารวมตัวกัน
เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น”
ปี ค.ศ.1927 (พ.ศ.2470) ก่อตั้ง สโมสรโรตารี แห่งแรกในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้
เจมส์ ดับบลิว เดวิดสัน โรแทเรียนจาก สโมสรโรตารี แคลการี ประเทศ
แคนาดาได้รับมอบหมายจากโรตารีสากลให้ทำหน้าที่ขยาสโมสรโรตารีใน
ทวีปเอเชีย และ ตะวันออกกลาง ได้ก่อตั้งสโมสรโรตารี กัวลาลัมเปอร์
ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมลายู (มาเลย์เซีย) ซึ่งนับเป็นสโมสรโรตารี
แห่งแรกใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจมส์ ดับบลิว เดวิดสัน สามารถก่อ
ตั้งสโมสรโรตารีได้ 23 สโมสร ใน 12 ประเทศ ตลอดเวลาสามปีที่เขาถูก
แต่งตั้งให้รับผิดชอบในการก่อตั้งสโมสรโรตารีในแถบเอเชียและ
ตะวันออกกลาง พอล แฮร์ริส ยกย่องให้ เขาเป็น “the Marco Polo of
Rotary”
ปี ค.ศ.1930 (พ.ศ.2473) การก่อตั้งสโมสรโรตารีในประเทศไทย
เจมส์ ดับบลิว เดวิดสัน ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย และได้
ขอพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชร
อัครโยธิน เพื่อกราบทูลถวาย เรื่องราวความเป็นมา และกิจกรรม ของ
องค์กรโรตารีให้ทรงทราบโดยละเอียด อีกทั้งยังได้ขอให้พระองค์ประทาน
พระดำริในอันที่จะก่อตั้ง สโมสรโรตารีแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย
เสด็จในกรมฯ ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ทรงมีพระเมตตา โดยประทานความสนิทสนมเป็นการส่วนพระองค์และ
เห็นใจในความเพียรพยายามของ เจมส์ ดับบลิว เดวิดสัน และทรงมีพระ
ราชดำริเห็นชอบในอุดมการณ์ของ โรตารี ดังนั้นส โมสรโรตารีแห่งแรกใน
ประเทศไทย จึงได้รับการก่อตั้งเมื่อ 17 กันยายน 1930 (พ.ศ.2473) เรียก
ชื่อว่า “สโมสรโรตารี กรุงเทพ” มีสมาชิกก่อตั้งรวม 69 ท่าน ซึ่งมีสัญชาติ
ต่างๆ อยู่ถึง 15 ชาติด้วยกัน การประชุมก่อตั้งได้จัดทำขึ้น ณ พระราชวัง
พญาไท (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ)
โดยเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ทรงรับเป็น นายกก่อตั้ง
ของสโมสร โดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของ
ประเทศไทยร่วมเป็นหนี่งใน สมาชิกก่อตั้ง ใช้ภาษาอังกฤษในการประชุม
จนถึงปัจจุบัน

ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2473 นับเป็นประวัติการณ์ของโลกโรตารี
ในยุคนั้นที่ องค์พระประมุขแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จไปประทับร่วม อยู่ในการประชุม
ของ สโมสรโรตารีกรุงเทพ ด้วยพระองค์เอง ยังความปลาบปลื้ม และ
ภาคภูมิใจ ให้แก่ ชาวโรแทเรียน ประเทศไทย ต้องน้อมรับใส่เกล้าถึง
พระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น
ปี ค.ศ. 1932 (พ.ศ.2475) เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
ประเทศไทย
เกิดการปฎิวัติสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองใน ประเทศไทย
กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ต้องทรงลี้ภัยไปอยู่ที่ สิงค์โปร์ และ
สิ้นพระชนม์ที่นั่น โรตารีในประเทศไทย ก็เงียบลง แต่ยังรักษาสถานะ
ไว้

ปี ค.ศ.1958 (พ.ศ.2501) การก่อตั้งสโมสรโรตารีธนบุรี สโมสรที่
สองของประเทศไทย
โดยการดำริของ พระยามไหสวรรย์ และ นายดิเรก ชัยนาม
สมาชิกสโมสรโรตารีกรุงเทพ เห็นสมควรให้มีการก่อตั้งสโมสรโรตารี
แห่งที่สอง ในประเทศไทยทั้งสองท่าน ได้รวบรวมสมาชิก จำนวน 42
ท่านและก่อตั้ง สโมสรโรตารี ธนบุรีขึ้น มีพระยามไหสวรรย์ เป็นนายก
ก่อตั้ง ใช้ภาษาไทยในการประชุม ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล เป็นหนึ่งใน
สมาชิกก่อตั้ง
โรตารีในประเทศไทย ใช้เวลาถึง 28 ปีกว่าจะตั้งสโมสรโรตารี
แห่งที่สองได้แต่หลังจากนั้นมาด้วยความมุ่งมั่นของสมาชิกโรแทเรียน
ทั้งสองสโมสร ทำให้มีการก่อตั้งสโมสรเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ณ วัน
นี้ ประเทศไทยมีสโมสรโรตารีทั้งหมด 353 สโมสร มีสมาชิก 8,311 คน

ปี ค.ศ. 1939-1945 (พ.ศ.2482-2488) สงครามโลกครั้งที่สอง
ต่อมา ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้น เป็นเวลา 6 ปี หลายๆ
ประเทศ สโมสรโรตารี ไม่สามารถทำกิจกรรมได้ แต่ในหลายประเทศ
ชาวโรแทเรียนได้ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงคราม
เซอร์วินส์ตัน เชอร์ชิล อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ได้กล่าว
ว่า “.....มีน้อยคนนัก ที่ไม่รู้จักงานดีๆ ที่โรตารีทำให้กับชาวโลก แม้ใน
ภาวะสงคราม เช่นนี้”
ในปี พ.ศ. 2488 สมาชิกสโมสรโรตารี 49 คน เป็นผู้ช่วยของ
ผู้แทน 29 คน ในการประชุม กฎบัตรสหประชาชาติ เพื่อก่อตั้งองค์กร
สหประชาชาติ ซึ่งยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลบ์เดช รัชกาลที่ 9 เสด็จไปประทับในการประชุมของ
สโมสรโรตารีกรุงเทพ

ปี ค.ศ.1947 (พ.ศ.2490) พอล แฮร์ริส เสียชีวิต
พอล พี แฮริส ผู้ก่อตั้ง โรตารีสากล ได้เสียชีวิต ในวันที่ 27
มกราคม ศิริรวมอายุ 79 ปี มีโรแทเรียน มากกว่า 300,000 คน ร่วม
แสดงความอาลัย และอีกสามปีต่อมา ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) คำขวัญที่
เป็นดังรากฐานของโรตารี "Service Above Self" ได้ถูกประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ
ปี ค.ศ. 1955 (พ.ศ.2498) รัชกาลที่ 9 กับโรตารี
วันที่ 15 กันยายน 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิ
พลอดุลบ์เดช รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เกียรติแก่ชาวโรแทเรียน
ด้วยการ เสด็จไปประทับในการประชุมของ สโมสรโรตารีกรุงเทพ และ
ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์โรตารีในประเทศไทย

ปี ค.ศ.1978 (พ.ศ.2521)โครงการ โปลิโอ พลัส
โรคโปลิโอ สร้างความเดือดร้อนให้กับเด็กๆ ทั่วโลก แต่ละปีจะ
มีเด็กที่ต้องพิการเพราะโรคนี้ นับแสนคน ต่อมาแพทย์ได้ค้นพบวัคซีน
ซึ่งใช้ป้องกันโรคนี้ได้จากการนำเสนอของโรแทเรียนจากสโมสรโรตารี
Malacatt ใน ประเทศฟิลิปปินส์ โรตารีได้เริ่มโครงการ โปลิโอ-พลัสขึ้น
เพื่อหยอดวัคซีน ให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดทั่วโลก ซึ่งทำให้จำนวนเด็กที่
ป่วยลดลงอย่างมาก ตลอด 42 ปีที่ผ่านมาสโมสรโรตารีทั่วโลกได้ทำ
โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเหลือ ประเทศปากีสถาน และ อีฟกา
นิสถาน 2 ประเทศเท่านั้น ที่ยังมีเคสอยู่ เราจึงเริ่มนับถอยหลังเพื่อ
ฉลองความสำเร็จของชาวโรแทเรียนที่สามารถขจัดโรคโปลิโอให้หมด
ไปได้
ปัจจุบัน มูลนิธิ บิล และ เมลินดา เกตส์ ของ Bill Gate เจ้าพ่อ
ไมโครซอฟท์ ให้การสนับสนุนโครงการนี้ร่วมกับโรตารี โดยการบริจาค
ให้ 2 เท่าต่อเงินที่โรแทเรียนทั่วโลกบริจาคให้กับโครงการนี้ Bill Gates
ได้รับการยกย่องให้เป็นเอกชนที่ให้เงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลก
WHO มากที่สุดในโลก ผ่านโครงการ โปลิโอ-พลัส ของโรตารี สากล
(อ่านต่อเล่มถัดไปเดือนสิงหาคม)
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ประมวลภาพจากงานอบรม

PETS & DTTS

อบรมสัมมนานายกรับเลือก และคณะกรรมการภาค
จ.ขอนแก่น วันที่19-20 มีนาคม 2565 จัดที่ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

จ.สุรินทร์ วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก จ.สุรินทร์
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ประมวลภาพจากงานอบรม

PETS & DTTS

อบรมสัมมนานายกรับเลือก และคณะกรรมการภาค
จ.ตราด วันที่ 23-24 เมษายน 2565 จัดที่ โรงแรมตราดซิตี้ จ.ตราด

จ.ชลบุรี (พัทยา) วันที่ 12 มิถุนายน 2565 จัดที่ โรงแรม Royal Criff Pattayaจ.ชลบุรี
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ประมวลภาพจากงานอบรม

District Training Assembly
งานอบรมสัมมนา คณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2565-2566

การอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรปี2565-2566
จัดขึ้นที่โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ จ.จันทบุรี
เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565 มีทีมบริหารสโมสรฯต่างๆเข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศการประชุม ได้รับแรงบันดาลใจเต็มเปี่ ยม
พร้อมกับมิตรภาพต่างสโมสรฯมากมายด้วยความรักและผูกพันของพวกเรา
ชาวโรแทเรียน ภาค3340
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ประมวลภาพจากงานสถาปนาผู้ว่าการภาค

Installation of District Governor
ปี 2565-2566
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กิจกรรมสโมสร
ภาค 3340
Club Activities

สโมสรโรตารีนครราชสีมา แจกขนมเครื่องดื่มแก่เด็กๆ ประชาชน ที่มาออกกำลังกาย และปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพิ่มทรายในพื้นที่สนามเด็กเล่น ในสวนน้ำ
เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 (บุ่งตาหลั่ว) เป็นโครงการที่สโมสรในจั้งหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดสร้าง ด้วยเงินสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล เนื่องใน
โอกาสที่โรตารีในประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2012 Bangkok Rotary International Convention ปีพ.ศ. 2555

สโมสรโรตารีโคราช ส่งมอบรถแอมบูแลนซ์ให้กับโรงพยาบาลเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการที่จัดทำร่วมกับสโมสรโรตารีธนบุรี , สโมสรโรตารี
กรุงเทพ สยามมินทร์ ภาค 3350 และสโมสรโรตารีโอซาก้าชินไซบาชิ ภาค 2660 จากประเทศญี่ปุ่น ใช้เงินโครงการทุนสมทบมูลนิธิโรตารี มูลค่า 2,400,000.00
บาท (US$76,363)

สโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3340 มอบน้ำดื่มผู้ปฎิบัติงานและประชาชนที่รับบริการ โครงการ “ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” ภายใต้โครงการ สัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย ตาม พระปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ.เทศบาลท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี
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กิจกรรมสโมสร
ภาค 3340
Club Activities

สโมสรโรตารีจันทบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบ เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของใช้จำเป็นให้แก่กลุ่มคนพิการทางสายตา และ กลุ่มคนพิการทางปัญญา มี
มูลค่ารวมกว่า 31,654 บาท โดยมีนายกสมาคมคนตาบอด และประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลพิการทางปัญญาเป็นประธานโครงการ

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, คลังเลือดกลาง และ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม ออกหน่วย
เคลื่อนที่รับบริจาคอวัยวะ และ โลหิต โดยมีผู้มาลงทะเบียนบริจาค ทั้งสิ้น 126 คน ผ่านกระบวนการที่สามารถบริจาคได้จริงจำนวน 93 คน ได้ปริมาณเลือดครั้งนี้
จำนวน 37,200 ซีซี

สโมสรโรตารีศรีอุบล นำน้ำดื่มตราโรตารี กาแฟร้อน และกาแฟเย็น มาบริการประชาชน ผู้มาร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษาเมืองอุบล ณ หน้าห้องสมุดประชาชน
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
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จัดโดยสโมสรโรตารี
เกาะช้าง-ตราด

